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E. DISKUSI  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan Terapi Bermain 

non Direktif, terjadi penurunan skor total SDQ pada tiap subjek yang menjadi 

partisipan pada penelitian ini. Terapi Bermain non Direktif membawa pengaruh 

secara berbeda pada penurunan dampak psikologis anak dengan pengalaman 

kehilangan orang terdekat pada masing-masing subjek. 

Berdasarkan analisa deskriptif kelompok, rata-rata skor Pre-test SDQ 

Orang Tua berada pada angka 20,6667 (abnormal – high risk) dan skor Post test 

berada pada angka 10,3333 (normal – no risk). Sedangkan rata-rata skor Pre-

test SDQ Guru adalah 19,3333 (abnormal – high risk) dan rata-rata skor Post tes 

berada pada angka 11,6667 (normal – no risk). 

Berdasarkan Uji Beda dengan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank 

Test, baik pada SDQ Orang Tua maupun Guru pada kelompok Subjek, diketahui 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor SDQ Pre-test dan Post 

test. Nilai Z yang didapat sebesar -1,604 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) 

sebesar 0,109 (p≥ 0,05) pada SDQ orang tua dan nilai Z yang sebesar -1,604 

dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,109 (p≥ 0,05) pada SDQ guru. 

Kecilnya jumlah sample, yang hanya berjumlah tiga subjek dalam penelitian ini 

kiranya mempengaruhi pengujian hipotesa statistika dan penarikan kesimpulan. 

Secara statistika dinyatakan bahwa ukuran sampel yang semakin besar 

diharapkan akan memberikan hasil yang semakin baik. Dengan sampel yang 

besar, mean dan standar deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang 

tinggi untuk menyerupai mean dan standar deviasi populasi (Alwi, 2015).   

Apabila ditelaah berdasarkan analisa deskriptif tampak bahwa terdapat 

penurunan skor total SDQ awal (pre-test) dan skor total SDQ akhir (post-test) 

pada ketiga subjek penelitian, baik dari aspek Emotional Symptom, Conduct 

Problem, Hyperactivity-Inattention, Peer Problem dan kenaikan pada skor Pro-

social. Namun apabila ditinjau dengan Uji beda Wilcoxon Signed-Rank Test, 

tidak semua Subjek menunjukkan perubahan yang signifikan dalam penurunan 

skor SDQ. 

Pada Subjek Pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara Skor 

SDQ Pre-test dan Post Test baik pada SDQ yang diisi oleh Orang Tua maupun 
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Guru. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, nilai Z 

yang didapat sebesar -2,725 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,006 

(p≤ 0,05) pada SDQ orang tua dan nilai Z yang sebesar -3,071 dengan p value 

(Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,002 (p≤ 0,05) pada SDQ guru. Aspek yang 

secara dominan mewarnai perubahan perilaku yang dialami oleh Subjek Pertama 

adalah Emotional Symptom, Conduct Problem dan Peer Problem. Bahkan pada 

SDQ yang diisi oleh guru terdapat juga perubahan perilaku yang muncul pada 

Aspek Pro Social. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan orang 

tua dan guru subjek bahwa semenjak kehilangan kakeknya, Subjek Pertama 

menjadi lebih mudah menangis dan merajuk. Ia juga tampak murung ketika 

berada di kelas (Emotional Symptom). Selain itu, Subjek juga diketahui menjadi 

pemarah terhadap saudaranya di rumah dan sempat memukul teman sekelasnya 

oleh karena hal yang sepele (Conduct Problem). Subjek Pertama juga dilaporan 

menjadi pendiam, jarang ikut bermain bola dengan teman-temannya, serta hanya 

duduk di kelas saja semenjak peristiwa kehilangan yang dialaminya (Peer 

Problem & Pro-social). Sejalan dengan proses terapi yang berjalan, terjadi 

perbaikan terhadap  yang dialami oleh Subjek Pertama, di mana pada akhir sesi 

dilaporkan oleh Orang Tua dan Guru Subjek Pertama bahwa ia sudah jarang 

menangis dan marah-marah oleh hal-hal yang bersifat sepele. Demikian pula di 

sekolah, Subjek Pertama juga mulai banyak bicara dan sudah mau bermain 

bersama teman-temannya lagi walau belum sepenuhnya pulih. Hal ini sejalan 

dengan Skor SDQ Post test baik dari orang tua maupun guru yang menunjukkan 

penurunan skor pada semua aspek sampai dengan kategori norrmal pada SDQ 

Post test orang tua. Sedangkan pada SDQ guru, masih terdapat kondisi 

borderline pada Aspek Conduct Problem dan Peer Problem. Selama proses 

terapi, Subjek Pertama membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat 

menikmati special time nya, namun dicatat bahwa sejalan dengan perjalanan 

sesi terapi, Subjek Pertama mampu melakukan rilis emosi dan melakukan 

permainan simbolik yang mengkomunikasikan situasi psikologisnya melalui 

media permainan (pasir, kereta api, dan lain-lain). 

Pada Subjek Kedua, berdasarkan perhitungan statistika, tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Skor SDQ Pre-test dan Post Test baik pada 

SDQ yang diisi oleh Orang Tua maupun Guru. Berdasarkan hasil dari 
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perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test, nilai Z yang didapat sebesar -1,645 

dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,100 (p≥ 0,05), sedangkan pada 

perbandingan SDQ pre dan post test pada guru, diperoleh nilai Z  = -0,915 

dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,360 (p≥ 0,05). Pada Subjek 

Kedua, Aspek yang tampak dominan adalah Emotional Symptom dan Conduct 

Problem, sedangkan aspek yang lain menunjukkan kondisi normal. Dalam hal ini 

oleh orang tua dan guru melaporkan bahwa setelah peristiwa kehilangan yang 

dihadapi Subjek Kedua menjadi pemurung, tidak patuh, sering berteriak-teriak 

dan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Pada pertengahan proses 

terapi, terapis menyarankan penambahan sesi untuk Subjek Kedua oleh karena 

Subjek Kedua mengalami kondisi berisiko di mana orang dewasa yang menjadi 

figurnya bersandar yaitu Ibunya juga mengalami depresi di mana sang ibu belum 

bisa menerima peristiwa kehilangan suaminya, hal ini sesuai dengan yang 

disebutkan oleh Dyregrov (2008) bahwa lingkungan yang negatif cenderung akan 

meningkatkan kemungkinan munculnya permasalahan pada anak. Selain itu usia 

Subjek Kedua yang masih tergolong belia (5 tahun) membutuhkan waktu yang 

cenderung  lebih panjang untuk memahami situasi yang dihadapinya, di mana 

pemahaman anak terhadap konsep kematian sejalan dengan perkembangan 

kognitifnya. Setelah dua belas sesi selesai dilakukan, orang tua dan guru 

menyampaikan terdapat beberapa perubahan pada perilaku Subjek Kedua. Ia 

menunjukkan perilaku yang lebih baik yang tercermin dalam SDQ Aspek Pro 

social yang meningkat. Subjek Kedua menunjukkan kemauan dan keinginan 

untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanpa diminta. Subjek 

Kedua juga sudah jarang menunjukkan perilaku agresif dan bisa berperilaku 

lebih tenang. Subjek Kedua masih menunjukkan perilaku yang melankolis dan 

tercermin pada skor SDQ post test orang tua di mana Aspek Emotional 

Symptomnya masih bertahan dan berada pada kategori abnormal. 

Pada Subjek Ketiga, berdasarkan perhitungan Wilcoxon Signed Rank 

Test, nilai Z yang didapat sebesar -2,559 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) 

sebesar 0,010 (p≤ 0,05) hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan 

antara skor SDQ Pre-test dan Post test orang tua pada Subjek Ketiga. 

Sedangkan perbandingan skor SDQ guru, diperoleh nilai Z yang didapat sebesar 

-1,811 dengan p value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,070 (p≥ 0,05) hal ini 
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menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post 

test SDQ guru pada Subjek Ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang 

tua dan juga tercermin pada skor SDQ pre test awal, terdapat perbedaan antara 

penilaian dari orang tua dan guru dalam pengamatan  yang dialami oleh Subjek 

Ketiga, di mana orang tua mengenali anak mengalami masalah pada semua 

aspek baik Hyperactivity-Inattention, Emotional Symptom, Conduct Problem dan 

Peer Problem. Subjek Ketiga dilaporkan oleh orang tuanya mengalami 

perubahan secara emosional di mana sebelumnya ia adalah sosok anak yang 

ceria kemudian setelah peristiwa kehilangan Subjek Ketiga menjadi lebih 

murung. Demikian pula ia sulit untuk diajak pergi ke public area. Menurut orang 

tuanya, Subjek Ketiga juga cenderung sulit berkonsentrasi dan gelisah, ia reaktif 

terhadap situasi di sekelilingnya sehingga menjadi mudah marah oleh distraksi 

atau gangguan-gangguan kecil. Sedangkan oleh guru, Subjek Ketiga hanya 

dinilai bermasalah pada Aspek Emotional Symptom dan Conduct Problem saja, 

di mana Subjek Ketiga di sekolah terlihat lebih murung, pendiam dan penyendiri. 

Dalam Aspek Hyperactivity-Inattention, pada sesi wawancara guru melaporkan 

terdapat gangguan konsentrasi Subjek Ketiga di sekolah, namun hal ini tidak 

tercermin dalam skor SDQ guru. Dalam hal ini terjadi inkonsistensi antara hasil 

interview dan skor SDQ pada guru.  Sehingga ketika proses terapi selesai 

dijalankan, orang tua melaporkan terjadinya perubahan perilaku pada 

konsentrasi anak (Hyperactivity-Inattention) sedangkan dari pihak guru tidak 

menilai terdapat perubahan yang berarti.  Selain itu, terdapat aspek yang dinilai 

baik oleh orang tua dan guru masih menetap, yakni Aspek Conduct Problem. 

Subjek Ketiga masih sering terlihat kurang bisa mengendalikan kemarahannya. 

Namun di sisi lain, ia sudah mulai kembali menjadi sosok yang periang, ceria dan 

frekuensi melamun dilaporkan sudah berkurang.    

Berdasarkan hasil skor SDQ Pre-test, aspek Emotional Symptom 

cenderung menunjukkan skor yang cukup tinggi dibandingkan dengan aspek 

yang lain, terutama pada Subjek Pertama dan Subjek Kedua. Aspek Emotional 

Symptom anak yang mengalami kehilangan orang terdekat muncul pada ketiga 

subjek. Perilaku tersebut antara lain adalah sedih, cemas, banyak kekhawatiran 

dan sering menangis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Willis (2002) 

bahwa beberapa bentuk perilaku yang muncul dalam reaksi anak ketika 
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berhadapan dengan situasi kehilangan orang terdekatnya adalah cemas, susah 

tidur, sedih, marah, muncul perasaan rindu bahkan sampai pada adanya keluhan 

fisiologis. Subjek Pertama menunjukkan aspek-aspek emosional setelah 

kakeknya meninggal dunia. Subjek menjadi lebih peka dan tampak emosional 

tanpa sebab. Subjek menjadi anak yang temperamental dibandingkan 

sebelumnya. Demikian pula di sekolah, Subjek juga terlihat lebih murung. 

Bentuk-bentuk kecemasan juga dialami subjek saat menjelang akhir pekan. 

Kebiasaan subjek dan kakeknya yang selalu menghabiskan waktu bersama 

diakhir pekan dengan pergi menaiki KRL menjadi tidak lagi dilakukan. Subjek 

merasakan conflicting feeling oleh karena Subjek sulit menyesuaikan diri dengan 

kondisi yang terjadi, yakni menerima kenyataan bahwa orang terdekatnya sudah 

tidak bisa lagi dijumpai di dunia nyata (James dan Friedman, 2001). Subjek juga 

mengalami banyak kekhawatiran di mana ia susah terlelap jika ibunya belum 

pulang ke rumah, muncul perasaan tidak nyaman dan subjek menjadi tergantung 

dengan orang dewasa yang ada di dekat mereka. Begitupula dengan Subjek 

Kedua dan ketiga yang juga memunculkan aspek emosional yang lebih dominan 

setelah kematian orang tua mereka. aspek emosional yang ditunjukkan oleh 

Subjek Kedua adalah ia berubah menjadi anak yang pemurung. Subjek Kedua 

lebih mudah menangis dan sensitif. Pada Subjek Ketiga, aspek emosional yang 

muncul adalah relatif sama yakni subjek menjadi lebih melankolis, namun ia tidak 

menunjukkan emosi sedih dengan tangisan yang berkepanjangan. Subjek Ketiga 

cenderung memendam kesedihan dan menggantikannya dengan perilaku marah 

tanpa disertai alasan yang jelas. Seturut dengan Weymond & Rae (2006), respon 

emosional atas perasaan kehilangan yang dihadapi adalah adanya muncul 

perasaan sedih, depresi, cemas, rasa bersalah, marah, malu, adanya perubahan 

suasana hati, kekhawatiran kehilangan orang lain atau hal lain yang berharga. 

Respon emosional tersebut muncul pada ketiga subjek sebagai reaksi atas 

perasaan kehilangan orang terdekatnya. 

Dalam aspek Conduct Problem, semua subjek menunjukkan perilaku 

yang mengarah agresivitas dan ketidakpatuhan. Baik Subjek Pertama, kedua 

maupun ketiga dilaporkan lebih sering marah tanpa alasan yang jelas. Hanya 

untuk hal-hal kecil mereka menjadi mudah tersinggung dan meledak. Subjek 

Pertama melakukan perilaku agresif terhadap teman sekolahnya. Ia memukul 
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dan mendorong teman sekelasnya di sekolah. Demikian pula ia juga sering 

marah kepada kakak-kakaknya di rumah. Sedangkan Subjek Kedua 

menunjukkan perilaku tidak patuh dan sulit menuruti instruksi atau permintaan 

dari Ibunya, padahal sebelumnya Subjek adalah anak yang penurut dan mudah 

diarahkan.  Subjek Kedua sering berteriak-teriak dan menuntut perhatian dari 

ibunya. Apabila tidak dituruti, maka ia akan marah dan mengeluarkan kata-kata 

yang kurang sopan. Subjek Ketiga dilaporkan sulit mengendalikan 

kemarahannya, dan bentuk kemarahan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Weymond & Rae (2006), bahwa ketika 

muncul perasaan kehilangan maka muncul pula kebutuhan untuk diperhatikan 

oleh orang lain, perubahan suasana hati yang cepat sehingga menimbulkan 

kemarahan kepada orang-orang di sekitarnya, di mana dalam kasus Subjek 

penelitian ini timbul agresivitas pada lingkungan dan teman sebayanya. 

Dalam aspek Hyperactivity-Inattention, Subjek Pertama dilaporkan oleh 

guru terlihat lebih sering melamun dan sulit berkonsentrasi pada pelajaran yang 

diberikan. Hal tersebut kemudian membawa efek pada prestasi di sekolah, di 

mana nilai-nilai akademik Subjek Pertama dilaporkan menurun. Subjek Ketiga 

juga mengalami gangguan konsentrasi. Berdasarkan laporan dari orang tua dan 

guru serta SDQ dari orang tua diketahui bahwa Subjek menjadi lebih gelisah, 

sulit untuk berkonsentrasi dan tidak bisa tenang. Hal ini sesuai yang disebutkan 

oleh Weymond & Rae (2006) bahwa aspek kognitif seorang akan mengalami 

masalah ketika berhadapan dengan situasi kehilangan, misalnya subjek 

mengalami kehilangan kemampuan atau regresi ke tingkat kemampuan 

sebelumnya  tidak mampu untuk berkonsentrasi, kehilangan memori, penurunan 

keterampilan penalaran, penurunan output /fungsi akademik. 

Pada Aspek Peer Problem, ketiga Subjek menunjukkan perubahan dalam 

menjalin interaksi dengan orang lain termasuk teman sebaya mereka.  

Sebelumnya Subjek Pertama adalah anak yang aktif dan sering bermain dengan 

teman sebayanya, namun sejak peristiwa kehilangan yang dialami, Subjek 

Pertama cenderung lebih sering bermain sendiri di dalam kelas dan lebih 

pendiam. Subjek Ketiga juga menunjukkan adanya perubahan perilaku dengan 

teman sebayanya. Sama seperti Subjek Pertama, Subjek Ketiga juga lebih 

memilih untuk menghabiskan waktunya di dalam kelas dan tidak menghabiskan 



 

68 
 

waktu istirahat untuk bermain bersama teman-temannya di sekolah. Anak-anak 

yang telah kehilangan orang tua menunjukkan bahwa mereka menarik diri secara 

sosial, mengalami kecemasan, menghadapi permasalahan sosial, kesedihan dan 

ketakutan, serta tingkat kepercayaan diri, self efficacy (Abdelnoor & Hollins, 

2004; Worden & Silverman, 1996).  

Dua belas sesi terapi bermain non-direktif yang diikuti oleh ketiga Subjek 

mengambarkan tahapan proses terapeutik dalam Terapi Bermain Non-Direktif. 

Pada tahap eksplorasi (exploratory stage) ketiga subjek menunjukkan perilaku 

yang sama yaitu menyesuaikan diri dan mulai menjelajahi atau mengeksplorasi 

ruang bermain dan special time. Subjek Kedua dan ketiga terlihat lebih cepat 

beradaptasi dan lebih mudah untuk menggunakan waktu bermain mereka 

dibandingkan dengan Subjek Pertama yang membutuhkan waktu lebih panjang. 

Pada tahap ini terapis tetap membangun hubungan dan menerima mereka 

apapun yang dilakukan meskipun ada proses-proses penyesuaian yang diwarnai 

dengan kondisi kurang nyaman, seperti yang terjadi pada Subjek Pertama pada 

awal-awal sesi ketika ia hanya menangis, marah dan memukul – mukul lantai 

dan melempar kursi. Menurut Wilson dan Ryan (2005) tahap awal ini disebut 

dengan initial session. Pada Initial Session, muncul kecemasan yang ditunjukkan 

pada perilaku ritualisasi pada satu objek tertentu saja, kemudian anak cenderung 

hanya berdiam di satu titik saja, kadang mau berbicara namun tidak berpindah 

dari zonanya.  

Tahap berikutnya adalah tahap percobaan akan perlindungan (Testing for 

Protection Stage). Ketiga subjek juga melewati tahapan ini, di mana ketiga subjek 

mulai menunjukkan ekspresi akan kebutuhan mereka. Ketiganya mulai berani 

untuk memutuskan bermain atau mengambil mainan apa yang mereka inginkan, 

yang secara tidak sadar merupakan bentuk dari keinginan mereka untuk 

mengekspresikan perasaan dan emosinya. Subjek juga mulai mempercayai 

terapis dengan mulai bercerita atau meluapkan perasaan yang mereka rasakan. 

Seperti pada Subjek Ketiga yang pada sesi ketiga bercerita kepada terapis 

tentang apa yang dialami di sekolah dan perasaan-perasaannya terhadap orang 

disekitarnya terutama ibu. Begitupula dengan Subjek Kedua yang pada sesi 

ketiga mulai menceritakan apa yang sedang ia mainkan. Sedangkan untuk 

Subjek Pertama memang terlihat tidak banyak mengucapkan kata-kata verbal 
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atau bercerita, namun ia mengekspresikan emosi yang dirasakan yang tampak 

dari cara Subjek Pertama bermain (misalnya: meremas-remas pasir). Menurut 

Norton dan Norton (dalam Parson, dkk, 2005) Tahap percobaan dan 

perlindungan ditandai oleh munculnya ekspresi kebutuhan anak. Pada tahap ini, 

anak mengerti dan memahami bahwa terapis akan menerima mereka dan 

memahami perasaan yang mereka munculkan. Anak mungkin tidak serta merta 

berbagi emosi, seiring kepercayaan yang tumbuh, maka ada progress yang 

muncul dalam tahap ini. 

Tahap ketergantungan (dependency stage) adalah tahap selanjutnya. 

Menurut Norton dan Norton (dalam Parson, dkk, 2005) tahapan ini melibatkan 

ekspresi kebutuhan yang lebih besar. Anak telah melalui sejumlah kondisi 

emosional yang secara pribadi memiliki makna tersendiri. Anak mungkin terlibat 

dalam permainan regresif atau bermain dramatis dan menggunakan permainan 

fantasi untuk menyamarkan maksud yang sebenarnya. Ketiga subjek juga 

menunjukkan tahapan ini dalam sesi terapi mereka. Subjek menggunakan 

permainan fantasi atau simbolik untuk mengekspresikan keinginan dan emosi 

mereka. Beberapa contoh yang muncul adalah saat Subjek Pertama meletakkan 

figur nenek sihir atau figur gerbong kereta dan memainkannya di pasir, Subjek 

Kedua yang bermain dengan figur hiu, lumba-lumba, dan paus yang 

melambangkan keluarga atau hubungan subjek dengan kedua orang tuanya. 

Kemudian ketika subjek mengambar bentuk hati dan mengatakan bahwa ia 

mengambar bentuk hati supaya ibunya senang. Hal ini merupakan bentuk pesan 

tersembunyi yang ingin disampaikan dan diutarakan oleh Subjek Kedua. 

Begitupula dengan Subjek Ketiga, yang membuat gundukan-gundukan pasir dan 

meletakkan ikan lumba-lumba di dalamnya. Sejalan dengan Norton, disebutkan 

oleh Wylson dan Ryan (2005) bahwa pada Middle Session, terjadi peningkatan 

ikatan dengan terapis, misalnya mulai muncul kontak mata dan anak-anak mulai 

nyaman berada dekat secara fisik. Pada sesi ini pula, anak mulai mengeksplorasi 

inner world mereka, di mana mulai muncul permainan simbolik atau bentuk-

bentuk lain ekspresi diri anak-anak. Middle Session ini menunjukkan evolusi 

pada tahap yang lebih mendalam dalam hal ekspresi emosional anak-anak. 

Begitu juga dengan tahapan selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan 

terapeutik, di mana ketiga subjek sudah mampu menikmati permainannya dan 

cukup mampu menguasai dan memahami kondisi emosionalnya sehingga 
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mereka dapat menemukan solusi dari perasaan yang mereka rasakan. Hal ini 

terlihat dari perubahan ekspresi mereka saat berada dalam special time, subjek 

menunjukkan ekspresi yang lebih bersemangat dan ekspresif. Ketiga subjek juga 

terlihat menunjukkan inisiatif untuk melakukan permainan yang mereka sukai. 

Mereka menikmati waktu bermain mereka dan dengan dapat mengikuti aturan 

yang disepakati bersama dalam terapi dengan baik. 

Tahap terakhir adalah tahap pemutusan atau penutupan (Termination 

atau Closure Stage). Tahap ini adalah tahap terakhir (final session). Pada tahap 

ini muncul indikasi kesiapan anak terhadap berakhirnya terapi, di mana anak 

mulai bersedia bermain dan berinteraksi dengan terapis, terdapat perubahan 

perilaku ke arah positif, baik di rumah maupun di setting lainnya, perubahan 

tersebut bersifat menetap. Di tahap ini terapis mempersiapkan anak dengan 

memberikan cerita terapetik (therapeutic story) dan visualisasi kreatif (creative 

visualization) sebagai bantuan atau dukungan kepada anak untuk menghadapi 

dan berdamai dengan pengalaman kehilangan orang terdekatnya. 

Proses yang terjadi dengan Ketiga Subjek selama sesi terapi dua belas 

kali adalah proses bagaimana Ketiga Subjek mampu mengekspresikan dan 

mengeluarkan emosi yang dirasakan lewat bermain dan kemudian membantu 

mereka untuk bisa merilis emosi-emosi negatif, sehingga mereka  menerima dan 

berdamai dengan pengalaman kehilangan orang yang dicintainya. Hal ini 

membuat anak-anak menjadi lebih baik dalam mengelola emosi yang dirasakan, 

mampu mengurangi kecemasan sehingga mengurangi perilaku negatif dan 

agresifnya. 

Selama  sesi Terapi Bermain Non-Direktif, terapis tetap memperhatikan 

kebutuhan anak, dan menjadi miror bagi anak saat mereka bermain; 

mendampingi dan mengikuti anak secara fisik, sedemikian rupa untuk 

mencerminkan apa yang dilakukan anak dalam bermain agar kembali kepada 

dilihat dan dipahami oleh mereka. Dengan cara ini, anak mendapatkan wawasan 

tentang perilaku mereka, dan mengalami konsekuensi natural dari tindakan 

mereka. Proses ini dalam otak anak terjadi pelepasan neuropeptida dan opioid 

dan menyebabkan anak merasakan rasa nyaman dan puas (Golding & Hughes, 

2012). Hal ini mengurangi perasaan cemas atau marah, dan memperbaiki sistem 

kekebalan tubuh anak (Badenock, 2008). 
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Menurut Piaget (1962), bermain bersama-sama membawa pengalaman 

konkret dan juga pemikiran abstrak, dan hal ini merupakan fungsi simbolik yang 

penting dari bermain. Bermain adalah salah satu hal yang membuat anak 

memiliki kendali terhadap dirinya dan mengijinkan anak untuk merasa lebih 

aman. Proses terapeutik dalam bermain mengijinkan anak untuk menunjukkan 

dan mengeluarkan ketakutan, kebingungan atau hal yang menyedihkan dari 

dalam diriny. Ketiga subjek penelitian yang mengikuti sesi terapi bermain, 

menggunakan mainan yang ada didalam ruangan sebagai simbol-simbol atau 

metafora untuk mengekpresikan kesedihan, kebingungan, kemarahan, dan juga 

kebingungan yang muncul akibat kehilangan orang terdekat.  

Anak-anak menggunakan figur atau objek tertentu untuk mengambarkan 

perasaan mereka. Seperti pada Subjek Pertama yang tiba-tiba meletakkan hanya 

figur nenek sihir di dalam kotak pasir, sedangkan pada sesi-sesi sebelumnya 

Subjek Pertama hanya memainkan dan meremas-remas saja. Kemudian pada 

sesi kesepuluh Subjek meletakkan gerbong kereta dalam kotak pasir. Gerbong 

kereta identik dengan pengalaman subjek bersama dengan kakeknya di setiap 

akhir pekan mengisi waktu dengan naik kereta listrik (KRL). Hal ini dapat 

diartikan bahwa subjek menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan 

perasaannya. Pilihan Subjek dalam memilih mainan dapat menunjukkan 

perasaan kehilangan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, bahkan kerinduan yang 

dirasakan. Dengan bermain menggunakan gerbong kereta, Subjek Pertama 

mencurahkan kerinduannya pada kakeknya atau simbol ketika subjek telah siap 

merilis pengalaman kehilangan akan sosok kakek yang memberinya kenangan 

tentang kereta.  

Demikian pula dengan Subjek Kedua yang menggunakan rumah boneka, 

boneka serta figur lain seperti ikan seperti hiu, paus, lumba-lumba, kerang, dan 

benda-benda lain sebagai media untuk melakukan permainan simbolik yang 

digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaanya. Pada Subjek 

Ketiga, mainan yang dipilih subjek untuk dimainkan juga beraneka ragam, namun 

yang terlihat sering ia mainkan adalah figur tema Mesir (pyramid,spinx, 

Cleopatra) yang dimainkan di pasir. Subjek Kedua dan ketiga sama-sama 

mengubur satu figur di dalam pasir. Subjek Ketiga juga mengambil peti kecil dan 

ia masukan kedalam peti yang lebih besar di sesi ketujuh, dan berdasarkan 
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informasi dari ibunya, setelah pertemuan sesi ketujuh, subjek tiba-tiba menangis 

di rumah dan mengatakan bahwa ia merindukan ayahnya. Hal ini belum pernah 

subjek utarakan semenjak kematian ayahnya. Perilaku anak merupakan pesan 

yang diungkapkan melalui permainan. Setiap mainan yang dipilih oleh anak 

merupakan representatif dari pikiran dan perasaan terpendam yang ingin 

dikomunikasikan (Landreth, 2002).  

Dalam permainan simbolik banyak hal yang dapat diinterpretasikan, namun 

dalam Terapi Bermain Non-Direktif, terapis tidak melakukan interpretasi pada 

objek atau permainan yang diambil, namun yang dilakukan terapis adalah 

menerima apapun yang dilakukan anak, memperbolehkan anak 

mengekspresikan perasaannya, membangun empati dan hubungan antara 

terapis dan anak, sehingga anak merasa percaya dan diterima. Kehangatan dan 

penerimaan merupakan komponen kunci penting lain yang ada dalam terapi 

bermain non-directive. Hal ini akan mendorong anak untuk menjadi cukup 

nyaman untuk mengekspresikan emosi yang ia alami (Landreth, 2002). 

Dampak dari pengalaman kehilangan orang terdekat memunculkan 

respon yang negatif pada anak. Seseorang yang mengalami kehilangan figur 

lekat, ia akan mengalami trauma yang menimbulkan luka secara psikologis. 

Kondisi psikologisnya menjadi tidak seimbang (Bowlby, 1980). Kesedihan, 

kemarahan dan kebingungan atas peristiwa yang terjadi dan tidak mampu 

diungkapkan oleh anak mempengaruhi perilakunya. Anak tidak dapat memahami 

dan mengekspresikan perasaan mereka dengan cara seperti orang dewasa 

lakukan. Hal ini menyebabkan anak dengan pengalaman kehilangan orang 

terdekat akan merasa bingung dan frustasi (Howell, dkk.2015). Namun demikian 

setelah menjalani dua belas sesi terapi bermain non direktif, ketiga subjek 

dilaporkan mengalami perubahan yang positif pada perilaku dan emosi. Dari hasil 

penelitian dapat dilihat bahwa adanya penurunan skor pada kesulitan yang 

dialami subjek setelah pengalaman kehilangan orang terdekat mereka, walau 

penurunan tersebut tidak signifikan secara statistika pada semua subjek. 

Sehingga kiranya bentuk terapi yang diterapkan, yaitu Terapi Bermain non 

Direktif sesuai untuk membantu anak memahami proses kehilangan. Menurut 

Willis (2002) Terapi Bermain adalah cara anak untuk dapat mengekspresikan 
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perasaan yang mereka miliki pada peristiwa kematian orang tua atau orang 

terdekat. 

Dalam terapi bermain non-direktif,  anak masuk ke dalam hubungan yang 

dinamis dengan terapis yang membuatnya dapat mengekspresikan perasaan, 

menggali dan memahami kesulitan mereka dan pengalaman rasa sakit yang 

mereka alami. Terapi bermain membantu anak menemukan cara yang lebih 

sehat untuk berkomunikasi dan mengembangkan hubungan yang baik, 

mengembangkan resilien dan memfasilitasi emosional. Memberikan dan 

menyediakan lingkungan yang aman untuk anak dalam proses penerimaan, 

merupakan cara untuk membantu anak dalam mengatasi pengalaman mereka 

akan kehilangan orang terdekat (Kell, 2011). Sehingga ketika anak mulai 

membuka diri yang diawali dengan perilaku mulai berani mengeksplorasi 

ruangan dan menjalin komunikasi dengan terapis secara terbuka, maka proses 

terapeutik dalam Terapi Bermain non Direktif mulai terjadi. 

Berpijak pada pendekatan Rogerian yang merupakan akar dari Terapi 

Bermain Non Direktif bahwa kepribadian manusia, termasuk juga anak-anak, 

adalah hasil dari interaksi yang terus menerus antara organisme, self, dan 

medan fenomena. Sehingga anak-anak yang juga merupakan organisme yang 

unik, memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, mengontrol diri serta 

mengembangkan potensinya. Self berkembang dari interaksi yang dilakukan 

anak-anak dengan realitas di lingkungannya. Dari hasil interaksi ini yang 

kemudian menjadi pengalaman bagi anak-anak. Termasuk peristiwa kehilangan 

orang terdekat yang merupakan salah satu realitas di lingkungan terdekat anak-

anak yaitu keluarga. Peristiwa ini menimbulkan pengalaman dengan pengaruh 

psikologis yang cukup mendalam. Keluarga adalah lingkungan yang sangat 

berpengaruh bagi anak-anak. Di dalam keluarga ada orang-orang yang 

bermakna bagi anak-anak, termasuk orang tua atau keluarga terdekat lainnya. 

Ketika orang-orang terdekat ini meninggal dunia, anak akan merasakan 

kehilangan yang mendalam di mana figur lekat anak menjadi tidak ada lagi. Rasa 

aman yang sebelumnya diperoleh dari figur lekat menjadi hilang sehingga anak 

menjadi cemas dan tidak nyaman. Ketika proses penyesuaian dalam perubahan 

ini,  baik dalam diri maupun di dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, hal ini 

akan mempengaruhi self. Seseorang akan berkembang secara positif apabila ia 
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mendapatkan penghargaan, penerimaan dan cinta dari orang lain. Melalui Terapi 

Bermain Non Direktif, missing link yang terjadi pada saat anak melewati peristiwa 

kehilangan, beserta dengan gejala yang menyertai dicoba untuk diperbaiki. 

Terapi bermain memfasilitasi anak untuk memperoleh iklim ideal, sehingga anak 

kembali pada kondisi pada saat dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjadi 

individu yang terpenuhi kebutuhannya, yakni memperoleh penghargaan positif 

tanpa syarat dan mengalami penghargaan diri. Melalui Terapi Bermain Non 

Direktif, anak akan mencapai kondisi kongruen antara self dan pengalamannya, 

sehingga seusai Terapi, anak berhasil melakukan penyesuaian psikologis yang 

baik dan kembali melanjutkan hidupnya dengan konsep dan pandangan yang 

lebih positif. 

Keterbatasan penilitian ini adalah tidak dilakukan assessment untuk 

mencocokkan karakter anak dengan nature pendekatan client centered. Hal ini 

mempengaruhi proses terapeutik di mana keberhasilan terapi salah satunya 

ditentukan oleh kesesuaian pendekatan yang dipilih dengan kepribadian anak. 

Terlebih lagi pendekatan client centered adalah pendekatan yang membutuhkan 

inisiatif dan sikap proaktif dari subjek untuk mencapai insight. Ketika klien masih 

memiliki pandangan yang salah maka perlu proses untuk meluruskan pandangan 

tersebut sehingga muncul perspektif atau paradigma baru yang akan  membantu 

pemulihan dan mengarahkan subjek pada perubahan perilaku. Selain itu 

homogenitas usia dalam pemilihan subjek kiranya perlu diperhatikan oleh karena 

tiap rentang usia memiliki pemahaman dan perkembangan kognitif yang 

berbeda, sehingga akan mempengaruhi proses terapi. Jumlah subjek yang 

menjadi partisipan dalam penelitian ini kiranya juga mempengaruhi pengujian 

hipotesa statistika dan generalisasi hasil penelitian. 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa 

terdapat penurunan skor SDQ pada anak yang mengalami kehilangan orang 

terdekat, setelah diberikan dua belas kali sesi Terapi Bermain Non-Direktif. 

Namun berdasarkan uji statistika, tidak ada perbedaan signifikan antara Skor 

SDQ Pre dan Post Test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 


